
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Történelem 

5. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 5. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a történelmi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a történelmi atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Borhegyi Péter, dr. Szabados György: Történelem 5. 

(NAT, 2020) 

1. Az ókori Egyiptom világa  

2. Az ókori Hellász öröksége  

3. Az ókori Róma öröksége  

4. Az Ószövetség népe  

5. Jézus élete, tanításai és a kereszténység 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az ókori Egyiptom világa  

2. Az ókori Hellász öröksége  

3. Az ókori Róma öröksége  

4. Az Ószövetség népe  

5. Jézus élete, tanításai és a kereszténység 
 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 



 a tanuló ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz 

kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 

egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a 

legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Történelem 

5. évfolyam évvégi vizsga 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 5. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a történelmi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a történelmi atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Borhegyi Péter, dr. Szabados György: Történelem 5. 

(NAT, 2020) 

1. Az ókori Egyiptom világa  

2. Az ókori Hellász öröksége  

3. Az ókori Róma öröksége  

4. Az Ószövetség népe  

5. Jézus élete, tanításai és a kereszténység 
6. Élet a várban  

7. Élet a kolostorban  

8. Élet a középkori városban  

9. A keresztes lovagok világa  

10. Történetek a magyarok eredetéről  

11. Honfoglalás és „kalandozások”  

12. Szent István keresztény államalapítása  

13. Árpád-házi királyportrék  

14. Árpád-kori győztes harcok és csaták 



A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az ókori Egyiptom világa  

2. Az ókori Hellász öröksége  

3. Az ókori Róma öröksége  

4. Az Ószövetség népe  

5. Jézus élete, tanításai és a kereszténység 
6. Élet a várban  

7. Élet a kolostorban  

8. Élet a középkori városban  

10. Történetek a magyarok eredetéről  

11. Honfoglalás és „kalandozások”  

12. Szent István keresztény államalapítása  

13. Árpád-házi királyportrék  

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 

 a tanuló ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz 

kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 

egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a 

legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

 ismeri a középkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 

szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 

folyamatait, és fordulópontjait. 

 

  



OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Történelem 

6. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

3.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 6. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

4.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a történelmi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a történelmi atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Borhegyi Péter, dr. Nánay Mihály: Történelem 6. (NAT, 

2020) 

1. Hunyadi János, a törökverő  

2. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó  

3. A földrajzi felfedezések  

4. A korai kapitalizmus  

5. A vallási megújulás  

6. Az új világkép kialakulása  

7. A török háborúk hősei  

8. Bocskai, Bethlen és Zrínyi  

9. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca  

10. Mária Terézia  

 A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Hunyadi János, a törökverő  

2. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó  

3. A földrajzi felfedezések és következményei 

5. A vallási megújulás  

6. Az új világkép kialakulása  

7. A török háborúk hősei  

8. Bocskai, Bethlen és Zrínyi  

9. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca  

10. Mária Terézia  

A vizsga teljesítése 



Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 

 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, 

illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, 

jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a 

hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 

 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 

 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 

Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a 

középkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió 

népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai 

történelmi folyamatokban. 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Történelem 

6. évfolyam évvégi vizsga 

A vizsga felépítése: 

3.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 6. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

4.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 



A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a történelmi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a történelmi atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Borhegyi Péter, dr. Nánay Mihály: Történelem 6. (NAT, 

2020) 

1. Hunyadi János, a törökverő  

2. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó  

3. A földrajzi felfedezések  

4. A korai kapitalizmus  

5. A vallási megújulás  

6. Az új világkép kialakulása  

7. A török háborúk hősei  

8. Bocskai, Bethlen és Zrínyi  

9. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca  

10. Mária Terézia  

11. Ipari forradalom  

12. Társadalmi-politikai forradalom  

13. A reformkor  

14. A forradalom és szabadságharc  

15. A kiegyezés 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Hunyadi János, a törökverő  

2. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó  

3. A földrajzi felfedezések  

4. A korai kapitalizmus  

5. A vallási megújulás  

6. Az új világkép kialakulása  

7. A török háborúk hősei  

8. Bocskai, Bethlen és Zrínyi  

9. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca  

10. Mária Terézia  

11. Ipari forradalom és következményei 

13. A reformkor  

14. A forradalom és szabadságharc  

15. A kiegyezés 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 



A továbbhaladás feltétele: 

 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, 

illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, 

jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a 

hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 

 ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban; 

 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 

 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 

Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a 

középkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió 

népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai 

történelmi folyamatokban. 

 

 

 


